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Flex izolācijas lente

Produkta apraksts
tesa seal® 60073 ir elastīga izolācijas lente uz PE bāzes pastāvīgai tvaika barjeru pārklājumu, atveru, savienojumu un
metāla skavu izolēšanai. Elastīgais starpslānis ļauj viegli, ātri un parocīgi noslēgt apaļas atveres, piemēram, caurulēm
vai kabeļiem. Šķiedras nodrošina labas darba īpašības; tās padara produktu izturīgu un novērš pārmērīgu izstiepšanu.
Līmlente ir viegli noplēšama ar roku.

• Ērti un laiku taupoši darba apstākļi, pateicoties elastīgajam starpslānim un ar roku viegli noplēšamajām šķiedrām
• Pastāvīga un ārkārtīgi augsta lipšana pie dažādām tvaika barjeras plēvēm
• 60 mm platums drošai un ērtai uzklāšanai
• Ļoti augsta noturība pret novecošanu lietošanai sarežģītos apstākļos
• Hermētiskumu atbilstoši DIN 4108 apliecina neatkarīga testēšanas iestāde (Fraunhofer testa ziņojums P20-112/2010)

Lietojumi
tesa seal® ir saskaņotu produktu klāsts hermētiskuma nodrošināšanai, izolācijas aizsardzībai un efektīvai ēkas aizsardzībai
pret mitrumu. tesa seal® sistēmas lietošana nodrošina ērtus, parocīgus, efektīvus un laiku taupošus darba apstākļus.

tesa seal® produktus var izmantot jaunās ēkās vai esošo jumtu restaurācijai. tesa seal® var izmantot hermētiskai
noslēgšanai no iekšpuses (izolācija starp vai zem spārēm), kā arī uzstādīt iekšējo hermētisko slāni no ārpuses (izolācija virs
spārēm).

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Papildu informācija
Pilna tesa seal® produktu klāsta izmantošana sniedz maksimālu drošību jums un jūsu klientiem. Visām lietotāja
rokasgrāmatā norādītajām īpašībām tesa piešķir piecu gadu garantiju pret defektiem, sākot ar iegādes datumu. Tomēr
tesa neuzņemas nekādu atbildību par izrietošu un netiešu kaitējumu un zaudējumiem, kā arī par apstrādi vai lietošanu, kas
neatbilst lietošanas norādījumiem.
Ražotājs konkrēti neuzņemas atbildību:
• par neparedzētu ietekmi, tai skaitā ķīmisku vai mehānisku, vai ilgstošu produktu pakļaušanu saules gaismai
• ja savienojums tiek pakļauts pastāvīgai mehāniskai slodzei (piemēram, stiepes un saspiešanas spēka rezultātā)
• ja tiek savienoti daudzslāņu seguma vai apšuvuma materiāli bez nepieciešamā kopā saturēšanas spēka (piemēram,
mīkstās kokšķiedras plāksnes)
• par hermētiskiem blīvējumiem pirtīs un baseinos
• ja netiek ievēroti plēvju drošas ieklāšanas priekšnoteikumi:
- pamatnei ir jābūt bez izvirzījumiem, kas var izraisīt savainojumus, piemēram, skrūvēm u.c.
• ja nav izpildīti drošas izolēšanas priekšnoteikumi:
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=60073
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Papildu informācija
Pamatnei ir jābūt sausai, stabilai, tīrai un attaukotai. Tā nedrīkst atgrūst līmvielu. Pirms izolēšanas ir jānotīra pamatne un
pārsegums un jāveic lipšanas pārbaude
uz vietas. Ja nepieciešams, materiāls ir jāsagatavo ar piemērotu grunti
- ja tiek pievienoti citi materiāli, neskaitot tesa seal® produktus, to efektivitāte ir jāpārbauda testējot
- Plēves/līmlentes krokas vai nostiepumi ir jālikvidē, nogriežot un noizolējot atkārtoti

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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